
TRACTAMENT DE LA SEPTICEMIA NEUMOCOCICA

pel Dr . G. ROQUETA

CONCEPTE CLINIC I PRONOSTIC

Es evident que'l neumococ es troba en ('home sa en les ca-

vitats superiors do son aparell respiratori, i quo, per causes for-

tuites, impossibles de precisar, adquireix on determinades con-

dicions una virulencia extraordinaria, determina un focus in-

fectiu, especialment en el pulmo, i des d'alli penetra en la
sang, malgrat la resistencia natural que li oposa aquest medi,

invadint tot I'organisme, ja sense provocar focus infectius se-
cundaris-constituint lo conegut per bacterihemia neumococi-
ca , ja formant focus metastasies en diferents aparells i siste-
mes, donant lloc a la septicemia.

No estem ben segurs encara si aquest proces infectiu evo-
luciona sempre amb la senzillesa que acabem d'exposar, o be
si'l neumococ, que portem constantment com a hoste en nos-
tres fuses nasals i nostra gola, queda redult sempre a la catego-
ria d'inofensiu, essent necessari, per a que tingui lloc I'infecciO
neumocicica, un contagi accidental d'una altra racca, sempre
virulent per a ('home.

Sigui lo que sigui, semblen esser ambdos mecanismes l6-
gics i possibles i que la seguretat quo tenim avui dia de 1'exis
tencia de races virulentes i avirulentes tindra una importancia
grandissima en el futur tractament de les neumococemiesquan
coneguern millor aquestes diverses races i poguem for fis per a
cada malalt d'una medicaciO rigurosament especifica.

A mida que s'han gnat perfeecionant les hemocultures, s'ha
vist quo en quasi tots el cases greus de neurn6nia apareix el
neumococ on el liquid hemhtic, i fins s'ha volgut fundar un
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prondstic en el nombre de colonies desenrotllades en els medic
solids. I no es tan sols en la sang on se troba, sing que existeix
aixi mateix, segons investigations de Rohdenburg i van der
Veer, en el liquid cerehro-espinal, en la proporcio del 87 0/Q en
els casos greus, i en la del 34 en els relativament Ileus, sense

que la lleugera reaccio meninges quo's troba, pugui cal.lificar-

se do meningitis cerebro-espinal.

Una vegada les batteries en la sang i venquda la resistencia

natural que aquesta els hi oposava, troben optimes conditions

per a son desenrotllo on les escletxes, fistons, recolzades i con-
cavitats de les vhlvules, cordes tendinoses i muscles papilars

del cor; i tan cert es aixo, quo quasi no hi han neumococies
greus sense endocarditis. Lo quo passa algunes voltes es quo la

inffamacio es lirnita a les regions tolerants de l'endocardi i l'en-

docarditis no s'exterioritza per cap simptoma clinic, o be les le-
sions son tan superficials quo's curen amb relativa facilitat o
necessiten un atent examen necropsic per a posar-les en evi-
dencia.

Este clar que, si arribat el proces a n'aquest punt, l'orga-

nisme cedeix, el neumococ irradia des del tortuosreservori per

tot 1'organisme, escombrat i vehicolat incessantment do la su-

perficie de 1'endocardi per la torrent sanguinia, i allavors po-

den entrar en escena, la meningitis, 1'encefalitis, les artritis, les

arteritis i altra poreio de loealitzaeions comuns a n'aquesta ma-

laltia i a d'altres septicemies.

Afortunadament, no tots els casos son tan executius ni le-

tals. Una vegada formada la localitzacio endocardica pot dismi-

nuir la virulencia de I'infecci.o, i allavors les energies organi-

ques es refi n, les batteries circulants son englobades, fagocita-

des i destruides abans de lesionar els teixits i la malaltia se

dete, perllongant-se durant algun temps los temperatures, per

a entrar of malalt en una convaleseencia llarga i amoinosa, in-

terrompuda de tan on tan per febres erratiques, anorexia,

palpitacions i altros simptomos quo son testimoni de la greue-

tat de la tempesta passada. Si el pacient es un adolescent o un

adult, son endocardi queda, per lo regular, lesionat per a sem-

pre. Si es un nen de dos o quatro anys, encara pot esperar-so

molt de les compensations del creixement, i alguns dells, pas-

sat mes o menys temps, queden curats per complet.

La peritonitis neumonica , anomenada primitive, quo afor-

tunadament es molt rara i quasi exclusiva dels nens,- la con-

ceptuem sempre secundaria,-i aquesta opinio 1'apoiem on el
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fet d'haver-se trobat sempre qua's busca, un coritza, una angi-
na, una petita lesio bronco-pulinonar o una otitis lleugera, que
hauran passat desapercebuts a un rapid examen o a an interro-
gators pot detingut.

Qiian no s'acompanya de cap altra localitzacio metastasica,
sol curar-se en general.

La meningitis cerebroespinal es molt frequent on les neu-
mococies greus i pot presentar diforentes formes cliniques, em-
pro les principals, i per to tart les observades mes frequent-
ment son les varietats delirants i comatoses, de curs rapidissim

i executiu. La terapi utica, fins la mes energica i rational, re-
sulta impotent contra d'elles.

Les artritis, que alguns autors admeten com a primitives,

son sempre secundaries i sa greuetat oscila des de la lleugera

astralgia, mes o menys pasatgera, fins a la supuracio mes greu.

Per to regular ataca les grans articulations, com el genoll, la

munyeca i ]a tibio-tarsiana, essent to mes comu que s'afecti

una sola articulacio. Quan 1'artritis es lleugera i el derrame es

moderat i sero-fibrinos, pot curar-se, empro quan es fa puru-

lent, son curs es rapid i el malalt sol sucumbir als progressos

de 1'infecci6 general.

En totes les neumococemies greus, el ronyo s afecta mes o
menys greument. En la passada epidemia de grippe tinguerem

ocasio d'observar un gran nombre do nefritis que quasi totes

presentaren la forma hemorragica. Totes elles, o per to menys,

la majoria, foren localitzacions de la septicemia neumococica,
puix per mes que molts malalts no presentaren el neumococ on
In sang, I'examen dels esputs i les complications bronco-pul-
monars no deixaren el mes petit dubte respecte at diagnostic
etiologic. Aquestes lesions renals, prenen per to general l'as-
pecte de la nefritis difusa, empro quan la septicemia es greu i

existeix en l'organisme alguna metastasi supurada, els ronyons

supuren tambe forma d'abscessos petits mes o menys con-
fluents. En aquests casos els malalts es perden irremisiblement.

Quan les lesions son les do la nefritis pura, es curen general-

ment, empro si el malalt presentava amb anterioritat alguna

lesio cardio-vascular, no es estrany que la nefritis evolucioni
vers la cronicitat, o que resti una albuminuria residual que

molesti at malalt per a sempre mes, obligant-lo a regims res-

trictius.
Algunes vegades els neumococs circulants provoquen lesions

d'endoarteritis i si be en la majoria de casos es tracta tant sols
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de lesions parietals molt discretes i superficials, en altres oca-
sions es formen trombus, i esta clar que, at transformar•se Ia
arteritis parietal en obliterant, condena irrenlisiblement is ex-
tremitat a is gangrena seta, quan la arteria obturada es una ar-
teria principal. El vas que mes frequentment sofreix aquesta
consegiiencia, es 1'arteria humeral. Per fortuna, no es una loca•
litzacio molt frequent - encaro que hagueul tingut 1'ocasi6
d'observar-la dues vegades - ja que contra aqueixa complicacio
estem desarmats en absolut, puix ni 1'alnputaci6 pot salvar al
malalt.

Altre gran nombre de localitzacions poden observar se en
aqueixa malaltia, elnpro son mes infrequents que los estu-
diades precedentment, i per to mateix, no fare mes que enume-
rar-les, per a no complicar i perllongar massa aquest assumpte.
Entre elles citarem los pleuresies supurades, i els abscessos he-
mat6gens del pulmo; les pericarditis, les inflanlacions bseas; les
tromboflebitis; les ulcerations gastriques, tan ben estudiades

per Dieulafoy; i altre infinitat de metastasis inutils do sitar.
Resumint, podem dir, que los neuinococeulies Ileus son ales

frequents de to qua's creu, quo quasi totes evolucionen espon

tauiament vers la curacio, en canvi, les formes greus, encare

quo molt escasses afortunadaulent, estom en la actualitat taut

desarmats en contre d'elles, quo be podem calificar-les do terri-

bles entre totes les septicelnies.

Malgrat aqueixa impresio pessimists, el clinic don esfor

gar-se per obligacio, per humanitat, en atacar fermanlent amb

tots els rocursos quo li proporcioni ]'arsenal terapeutic, ja que

un sol cas que pugi dominar, coerces a son esforg, compensara

ampliament els disgustos i mals ratos quo puguin ocasionar-li

tots els casos desgraciats.

TRACTAIIENT DE LA SEPTICEMIA NEUMOCO(.'ICA

Duos grans indications deuen complir-se davant d'un ma-

lalt neumococemic: A) Tractament causal; que consisteix en

atacar amb tots els medis possibles l'infeccio, aixo es, el neumo-

coc; y B) Tractament de totes les localitzacions que puguin

tractar- se. El primer es un tractament purament medic. El se-

gon pot esser medic y quirurgic a la vegada. Aigunes, encar

que poques vegades, el tractament causal ostara indicat per una

operaeio quirdrgica, quan el primer focus causant de to septi-

cemia sigui un orgue accessible, com I'oit mig, per exemple.
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A. Trnciarnent causal . - Mos quo altres traetaments , to tan-

tes mes probabil•litats d'oxit , quan abans s'institueixi , empro ha

do tenir - se en compte que aquesta perogrullada es dificiiissima

d aconlplir, en moltes ocasions , perque'I tractament causal to

quo descansar on un diagnostic segur, i aquest no sempre's fa

amb tots la pressa desitjable, ja que si som rigoristes, corn es

nostre obligacio ser-ho, devem apoiarnos en un hemocultiu.

No aconsello que per sospita tan sols , es procedeixi a injec-

tions do serums y vacunes ; perque aquesta practica, que per

desgracia es mes torrent de to que ' ns figurem , no condueix en

sltim resultat mes que al deseredit de In Medicina i fomentar

1'enorme desgavell que regna entre nosaltres respecte a In. efica-

cia de les medications especifiques.

Ideal i teoricament . el tractament especific deuria osser el

tractament d'eleccio on les neumococies . Per desgracia, no es

aixis.

No vull parlay - vos do vacunes , perque In. majoria do vosal-

tres sabou ma manera de pensar en aquestass uin pte , manera de

pensar, quo ' s va exteneut pot a pot amb la form de totes les

realitats. La vacunoterapia en la neumococemia esta contra-

indicada. no sols per instil, sine per perjudicial . L'enpleu do

vacunes on una malaltia , quasi sempre agudissima , amb enor-

mes reactions generals i amb depresions de 1'activitat orga-

nica tan con side rabies, no pot menys que eonduir a un fracas

complert. iEs plet fallat!

El serum antineuulococic es la medicacio per In. que devem

comensar en tots els casos , ernpro no creieu quo al recome-

nar-ho aixis, ho faci amb la fe del eroient eonvencut, sing que

m'hi obliga, In. falta d'aitres rnedis millors . El serum antineumo-

c6cic el vine assajant des - d'una Ilarga serie d ' anys, on injec-

tions subcutanies i en intravenoses , i malgrat la meva porllon-
gada practica , confesso sincerament no haver-me pogut entu-
siasmar amb llurs resultats ni on les neumonies , ni en les
septicelnies neumoc6ciques . Vegint-se dos examples: en Febrer
do 1914, em cridaron en consulta per a veurer un tifodic. Al ex-
plorar al nlalalt - qu'esta a 401, amb estupor i petites contrac-
cions cloniques del canto drat - noto contracture de In, nuca i
la existencia del Kernig; en Is base del pulmb esquerra existeix
una gran lnatidNs i un buf bronquial intens. El malalt expectora
de color vermellos i la malaltia data de sis dies , comencant re-
pentinament amb esgarrifances do fret , mal de cap i tempera-
tures hiperpiretiqucs. Diagnostico uua probable neumococemia,
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amb meningitis cerebro-espinal; practico una punci6 lumbar i
on el liquit que curt purulent, s'Iti trova el neumococ en abun-
dancia, aixo corn on els esputs, que hi esta on cultiu pur. Banys
talents perllongats, glac al cap, abscos de Foehier. Per la tarde
practico altre puncio lumbar, i injecto en 1'espei subdural
40 cm.3 do serum antineumonic Hoechs i altres 40 en injec-
cio intra-venosa. Al dia segment. segueixo la matexa medicacio
antineumonica i ademes una injeccio intra-venosa de electroar-
gol do 10 cm.3 El malalt mori at dia segiient.

En 1916, veig una neumonica qual enfermetat data do dos
dies. Li injecto 20 em.3 de serum en una vena, que repeteixo

at dia segment. Als dos dies but inters apexiit de primer temps.
Al altre dia, hematuria amb cilindruria. El cuadro general
s'agrava rhpidament. En la sang es trova el neuinococ. Mori als
set dies d'iniciat el proees. Podria citar una porcio do casos de
neumonia en els quals el serum no donk cap resultat apreciable,

i els que's curaren seguiren a poca diferencia el curs que solen

seguir sans aquesta medicacio.
Deixant de banda la lneva opinio, el criteri de la generali-

tat deJs clinics del extranger i de nostre pals, es que 1'dnic

que sol produir, es una atenuacio del quadre toxic, empro sense

cap influisncia sobre'l proces local. No oi,stant, en el nombre 4

de la r Presse Hedicale d'aquest any, Lassance, diu haver

curat trey casos de neumococemia amb el serum de l'Institut

Pasteur.

Tenint on compte, doves, quo's tracta d'una medicacio rela-

tivament inofensiva, sempre quo's tingui en colnpte la possible

presentacio de fenomens anafilactics, aconselldm l'ds d'un se-

rum de bona procodencia, a la dosi de 40 a 50 cm.3, mati i

tarda, sempre en injeccio intravenosa, per tractar-se de serums

que tenen un poder antitoxic i microbicida molt restringit. Les

dosis recomenades per Klemperer i per Ida mar, de 5 i 10 cm.3,

no deuen seguir-se en absolut per iueficaces.

Quan s'emplean aquets serums mes de quatre o tint dies,

deu procedir-se a la produccio de la anti-anafilaxia per via in-

travenosa, segons el metode de Besredka, que's logra en cinc o

sis minuts.

Aconsall®m es sospengui el serum si's presenta albuminu-

ria en forta quantitat, perque l'introduccio de grans quantitats

Well, podon provocar fenomens inquietants d'anuria.

S'ha recomenat per alguns, I'ds del lilacogen antineumonic

de Schaffer. Flom sigut to sufieientment desgraciats per a no



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 17

poguer apreciar cap resultat beneficios. Si s'enlplea, I'aconse-

lldnl en injeccio intramuscular, comencant per 1/2 cm.3 i aug-

meutant progressivamont les dosis. Per via intravenosa podria

produir reactions intenses sense cap profit.

El serum de convalescent de un procds neumonic contd

anticosos que poden aprolitar-se per a un malalt greu do neu-

mococia. Es una produccio natural de serum antineumonic i to

ademds l'aventatge d'dsser homoleg per al patient. A pesar

d'aixo, no sol suprimir-se la reaccio. El metode ds rational em-

pro molt pot pritetic, perque no sempre ds fitcil procurar-se un

convalescent robust i disposat a deixar-se sangrar una o varies

vegades. La dosi sera de 20 c111.3 repetida cada dia, empre)

aquesta quantitat resulta exigua en comparacio amb les reco-

menades per varis autors, i emplear majors quantitats es im-

possible an Ia practica privada. Lesve, Brodin i Saint Girons (1)

recoinanen el plasma de convalescent a la dosi nlitja de 100 cm.3

cada dia; i Ross i Hund (2) fan us de la transfusio citratada en

quantitats de 200 a 400 cm.3 anlb resultats molt falaguers. No

podein donar parer concret sobre aquestos procedinlents per

no haberlos assajat.
L'auto-hemoterapia, l'auto-seroterapia i l'auto-lilnfoterapia

empleades en el tractament d'algunes neumonies, crec no tenen
eslners dtil en la neulnococemi;t i this en la nlateixa pulmonia

han fallat en moltes ocasions.
La llet de vaca, esterilitzada per tindalitzacio, ha sigut

usada en processos neumonies i bronconeumonics grous, apart
dels dxits quo conta en la majoria de processos iufectius greus
de 1'aparoll ocular. Nosaltres I'hem assajat en tres neumonies
sens resultat. Se recomana en injections intramusculars, encar
quo tambe ha sigut aeonsellada per Rosenthal en injections in-
travenosas. La dosis tnitja %s de 2 cm.;', i no deu sobrepasar-se
la do 3 cm.3 per les reactions generals a que d6na [loc. Per nos-
tra part, la crelem contraindicada en la neumococemia quan hi
hagin simptomes evidents d'endocarditis, i aquesta contraindi-
cacio particular la fern ext,,nsiva a les injections de peptona de
Witte.

Fa ja alguns anys que'ls ferments metdlics s'usen en tota
clase do septicemies, i no es giiestio de molestar-vos recor-
dant-vos la opinio valiose de distingits clinics, que durant algdn
temps els han recoinenat quasi com a especifics de la majoria

(1) Presse Medicale, 7 Abril 1919.

(2) The Journal of the American Medical Association , 1 Abril 1919.
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d'infeccions i en particular de les neumococies . Avui dia, qu'ha

passat ja aquesta medicacio per el cedas de la comprovacio i

dels fets serenainent reflexionats , va perdent poc a poc la mal

sentada reputacio de que frui , i encara que crec que molts dels

que m'escolten , sentiran encara estima per els metalls coloides,

va reduint- se de dia en dia, el nombre de sos partidaris i aug-

ments, corn es natural , el dels detractors.
En una recent conferencia qu'he donat en el alnstitut Me-

dic-Farmaceutic a, de Barcelona , sobre 1iledicaciones inrrareno

sas, vaig deixar ben sentat mon criteri sabre I ' inutilitat d'aques-

ta medicacio . Si tingues mds temps, vos referiria el cas dune

neumococemia que vareig tractar en 1915, i que, malgrat deu

injections intravenosas d'olectrargol, cine o sis d ' electraurol

i algunes mes de rodi, es va perdre ' l malalt al mes i mig, des-

pres do multiples localitzacions i complications diferents. Esta

clar, quo un sol cas no pot crear una regla general, empro es

que al costat d'aquest, podria col•locar-hi una serie nombrossi

sima d 'altres septicelnies , i sobro tot do processos neumococics,

sens haver pogut observar rnai el mes insignificat resultat.

Tambe ' ls francesos comensen ja a desenganyar-se de son

osmers i molt receutment , Gaston Lyon, en un article que ha

publicat sobre ' l tractament do la grippe , al recollir el parer d'al-

guns companys seus, opina quo 1'electraurol , aixis corn sos si-

tnilars, no produeixen cap efecte curatiu definit.

No obstant , malgrat que mon criteri es absolut i crec tambe

que definitiu , segueixo empleant alguna que altre vegada els

ferments metalics , a falta de cosa millor i per a no quedar amb

els brassos creuats devant d'una situacio anguniosa.

El quo vulgi, pot emplear 1'electrargol , a la dosi de 10 cm.3

en injeccio intravenosa , on la septicemia noumococica , encara

quo aconsello, per lo que he tingut ocasio d'observar , que si el

malalt esta hiperpiretie no's passi de la dosi de 5 cm.3 per a evi-

tar majors molesties al patient.

Encara que s'usa , recomano quo no's dongui la colobiasa d'or

en injeccio intravenosa , doncs va creixent el nonlbre de casos

desgraciats , escaiguts desprds d'una d'aquestes injeccions apli-

cades a malalts de poca resistencia organica.

Tambd s'ha recomenat en aquesta , com on altres septice-

mies, a titol do medications antiparasitaries o causals, el biclo-

rur de mercuri, la urotropina i la formina , i com a medicacioO

exitadora de les defenses organiques organiques , la peptona de

Witte, totes elles on injections intravenoses.
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El sublimat corrosiu pot emplear-se a la dosi de 2, 3 i 4 mi-

ligrams per injeccio. La formina s'usara on quantitat de 1.20
grams, ja sola, ja associada a la teobromina (25 centigrams); la

urotropina, 2 grams diluits on 8 em". d'aigua destilada, i per dl-

tim, la peptona de Witte s'empleard en solucio al 10 '/,) de la.
qua s'injectaran 10 cm.:', d'una sole vegada. Totes aquestes subs-
thncies poden emplear se si no existeix nefritis, en cual cas es-
tardn contraindicades. La peptona estara contraindicada tambe
si el malalt presenta sinlptolnes inequivocs d'endocarditis; i si
les tensions arterials son molt baixes (T m x 7 0 8), s'injec
taran a Ia vegada 10 gotas de [a solucio milesimal d'adrenalina.

liltimament s'ha preconitzat en el tractament do la neumo-
nia i d'altres processos en que interve el neumococ, I'adminis-
tracio de l'optoquina o etilhidroeupreina, que es considerada per
a^guns com a especific d'aquest agent nlorbos. Deprimeix el cor
quelcom miss que la quinina. empro no abaixa la tensio arterial,
corn no sigui a dosis toxiques. Un dels pet-ills de son empleu son
les ambliopies qua's poden determiner, si s'excedeixen les dosis
prudencials. Pot emplear-se en caxets i tambe en injeccions in-
travenoses. Aconsello, que per via gastrica no's passi de
1'20 grains at dia, en tres vegades. Desaconsello la via intrave-
nosa pets efectes secondaris que pot tenir sobre el cor. En tres
processos neumococics no he vist cap efecte beneficios atri-
buibie a n'aquesta medicaci.o.

Les sals de quinina deuen emplear-se semure en les neu-
mococemies, sobre tot si existeixen sintomes d'endocarditis i si
les temperatures es mantenen elevades. L'accio anticimhtica ge-
neral quo to la quinina, apoia aquest modo de pensar.

Es natural quo, a mes de les medications indicades, se em-
plearan en aquosta malaltIa tots aquells cuidados i prolixes aten-
cions que requereix una septicemia de tan excessive greuetat.
L'alimentacio den Osser molt acurada i en rel-lacio amb les fun-
cions digestives i amb I'estat dais ronyons. Se procuraravigilar
les depositions, recurrint a ajudes de eucaliptus o de qualsevol
altra substancia Ileugerament antiseptica, posant especial cui-
dado en l'eleccio dels purgants per a no abatre les disminides
forces del malalt. Es mantindra una rigurosa neteja de In boca,
gala i fuses nasals, fugint dels rentats a presio per a no ocasio-
nar infections del oit mitg. Si's tracts d'una forma subaguda o
perllongada, s'admiuistrara qualque injeccio intravenosa o sub-
cutania en petites quantitats, repetides varies vegades, de serum
glucosat al 30 0/o, qua tenen fort poder leucogen, diuretic i nu-
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tritiu, i s'usuran, en una paraula, totes aquelles medications ge-
nerals toniques quo sens fatigar per demos 1'aparell digestiu
contribueixen a sostenir les energies del malalt, per a anar pas-
sant tan greu temporal.

B) Tractament de les localilzacions de la ven9nococemia.-
Les lesions provocades pal neumococ en 1'endocardi esten per
damunt dels nostres recursos terapeutics on quant a lesio, em-
pro de tots modos, si no podem res contra la lesio, quelcom
podem lograr contra els simptomes que d'ella depenen i que
ainenaeen, per to regular. on breu temps, la vida del malalt.
Aconsellem la revulsio ignia i la produida pel amoniac, fugint
sempre dels emplastres de cantaridas i del colodi cantaridat,

sobre tot si existeixen juntament lesions renals, Ileus o greus.

No es necessari abusar sens fre, d'ella, perque els resultals mes
be son dubtosos que netament favorables.

Les insufieiencies cardiaques motivades per aquesta lesio i
per les endotoxines del microorganisme, es combatirau arnb in-
jeccions d'estrignina (3 6 4 miligrams at dia); s'enrplearil al ma-

teix temps bon nombre d'injeccinns d'oli camforat al 20 °/°, fins

a propinar 3 grains de camforapro die; la digital, to mateix que

sos derivats digitalina, digalena i digipurena, s'empleariln amb

cuidado, abstenint-se de les dosis masives i acudint a quantitats

de V1 a VIII gotes, sostingudes durant uns dies. En cas de dubte

i tambe per a seguir l'efecte do la digital, s'usara la tintura d'es-

trofantus al 1 per 5, a la dosi do V gotes dos cops al dia. No re-

comanem on aquest cas concret les injections intravenoses d'es-

trofantina cristalitzada, preconitzada per alguns, i que ens ha

valgut exits molt notables on certes cardiopaties croniques des-

com pensades.

Contra la meningitis cerebro-espinal devem lluitar amb

bangs talents perliongats a la temperatura de 37°, dos o tres

cops al dia i de 10 a 20 minuts de duracio, segons les forces del

malalt, amb aplicacions de glac al cap, amb revulsions a to llarg

de la column vertebral i amb puncions lumbars repetides no tan

sols per a disminuir la tensio del sac subdural, sing tambe per a

poguer etiminar Well una major o manor quantitat de toxines i

de batteries. Poden aprofitar-se les puncions per a injeetar el

serum antineumdnic, emprb corn que no estem conven4uts de sa

eficacia, no'l recomanem amb ontusiasme.

La peritonitis neumococica, ja revesteixi ]a forma netament

secondaria, ja la apartentment primitiva, es tractara comensant

amb aplicacions calentes; si no cedeix, es col-locaran allavors
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sobre el ventre dues bufetes amb glac i s'administrara opi en
dosi quelc6m crescudes per a atenuar els vomits i sobre tot les
diarrees, que aixafen at malalt i defundeixen 1'infecci6 per tot el
peritoneu amb 1'excessiu peristaltisme intestinal. Si's forma
vessament, lliure o enquistat, es practicara una punci6 abdo-
minal per a deixar ben sentat el diagnostic etiologic, i tam-
be per a sapiguer si's tracta de vessament sero-fibrin6s o puru-
lent. En el primer cas i ja convencuts do que la inflamaci6 es de
naturalesa neumococica, s'injectaran en la cavitat peritoneal do
30 a 80 cm3 de serum antineumonic de bona procedencia, cui-
dant do que el serum sigui frese i no's vegi en ell cap muce-
dinea, ja que allavors ens exposariem a provocar una peritoni-
tis substitutive molt pitjor quo la primera; i una vegada injectat,
es fare adoptar at malalt diferents decubits per a que el medi-
cament hanyi tot el peritoneu, poguent aprofitar aixis tota acci6
topica i de contacte.

Si el liquid que s'obtingue amb la punci6 exploradora fou
pus, to millor es entregar el malalt al cirurgia, per a quo inter-
vinga lo mes prompte sempre i quant les conditions de resis-
tencia del patient ho consentin.

Les artritis es combaten amb diferents medis segons sa
greuetat i la forma que revestoixin. Si la artritis es benigna i
es manifesta sols per tumefacci6 articular Ileugera amb dolor,
s'immovilitzara i es faran aplicacions topiques calentesamb cata-
plasmes timolats o huataplasmes xopats en diferents liniments
calmants, o amb I'argila preparada en forma d'antiflogistina.
Si els simptomes s'accentnen i es forma vessament ser6s, s'ape-
lara a la punci6 i es practicara un rentat intraarticular amb so-
luci6 fenicada o be s'injectaran uns quarts centimetres cubits
d'electraurol, que a alguns clinics els ha proporcionat bons re-
sultats segons diuen.

Empro si el vessament es purulent, deu procedir-se amb
tlestesa a l'artrotomia amb meticulosa toilette de l'articulaci6.
Aquests ultims casos s6n sempre d'una grouetat extraordinaria
i es perden la majoria de malalts, no tan sols per la severitat do
pronostic quo implica la supuraci6 articular, sin6 per la malig-
nitat de la septicemia.

Les supuracions renals i les nefritis neumocociques no re-
quereixen cap tractament especial, sin6 una severa cautela en
l'us de certes medicacions, segons portem dit at tractar de ma-
laltia en general i de ses complications en particular. Hi ha que
abstenir-se en aquests casos de suministrar alcohol en dosis
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fortes. La dieta lactia es la millor quan es ben soportada i on

cas contrari , s'ordenara una alimentaci6 feculenta , en brous
vegetals i sue o sopes de fruites . Les fruites i sues vegetals

acids poden permetre ' s per que tots ells es transformen en la

sang en carbonats alcalins. Es tindrh molt en compte amb els

diuretics directes com l escila , la teobromina , ] a teocina i tants

altres , per que en aquests estats aguts exciten massa els epite-

lis renals i poden agreujar les lesions.

L'arteritis obliterant eta per demunt dels recursos me-

dies; i'immovilitat i els foments antiseptics calents s'emplearan

on totes ocasions , empro si la arteria afecta es una de les prin-

cipals d'un membre o es una branca mesenterica terminal o

una silviana , els macs produits no tenen remei, i el malalt o be

mort intoxicat pels verins de la putrefacci6 o be queda amb

una malaltia incurable.

Totes les demes complicacions que poden ocorrer en aques-

ta malaltia son les mateixes do tota infeeei6 greu , i per to taut

es tractaran de la manera habitual sense que son cariteter neu-

mococic les diferencii de les demes.

CONCLUSIONS

CONCE1'TE CLINIC T PRONOSTIC DE LA MALALTIA

1.;' Eu la majoria de pulmonies ocasionades pel neumoco-

cus, es troba aquest mieroorganisme a la sang, en major o me-

nor quantitat, i to mateix succeeix amb altres neumocdcies pri-

mitives d'altres orgues, angines greus, otitis, peritonitis, etc.;

per), per que l'infecci6 pugui rebre el nom de septicemia cal

quo's formin a l'organisme altres focus motastassics de la matei-

xa mesa que'l focus primitiu origen de la septicemia.

2." Les principals i mes greus loealitzaeions de la neumo-

cocemia s6n 1'endocarditis i la meningitis cerebro-espinal. Les

artritis noumocociques, supurades o no, sense esser tan fre-

quents, s6n gravissimes. La peritonitis sol esser sempre secun-

daria, i. si no hi ha altres focus metastassics, sol curar-se, amb

intervenciO quirurgica o sense. L'arteritis, sense esser frequent,

es peril losissima, per que quasi sempre 6s obliterant i provoca,

per taut, la gangrena del segment trombosat.

En algunes ocasions, la septicemia neumoc6cica presenta

una forma atenuada, i ]a seva unica manifestaci6 clinica es 1'on-

ducarditis, principalment de la valvula mitral, en el qual cas
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cura la septicemia, pero queda per a sempre el seu estigma a

l'endocardi, com havem vist algunes vegades.

El pronostic de la neumococemia es molt sever, ja qua

quasi sempre es pert el malalt, malgrat tots els tractaments en-

sajats.

TRACTAMENT

3.a En el tractament de la septicemia neumococica s'han

de petidre dues indications principals: A. Combatre l'infeccio

general. B. Tractar convenientment els processos locals a que

donguin origen les batteries circulants.

A.-Tractament general de ^'a septicemia neumococica

4.a El tractament ideal hauria d'esser 1'especific; pero,

avui per avui, aquest metode no ha respost dignament a les

nostres exigencies.

El tractament per ]a immunitzaci6 activa-vacunes sensibi-

litzades o no-es del tot inactiu, quan no perjudicial. Nosaltres

no havem vist sing fracassos: altres han tingut ocasio d'obser-

var veritables desastres. El tractament pet filacogen antineumo-

nic de Shaffer tampoc ens ha resultat.

L'immunitzacio pasiva mitjansant serums especifies s'ha

d'ensajar sempre i molt at principi de l'infecci.o, encara que no

tinguem una fe completa en els seus resultats. S'han d'aplicar

en injeccions intravenoses i en quantitat de 40 a 50 cm3. mati i

tarda, fins que's domini la malaltia o es vegi 1'inutilitat del trac-

tament.

El serum de convalescent de la mateixa malaltia pot apli-

car-se-malgrat les dificultats practiques quo ofereix el meto-

de-en temps d'epidetnia, en que abunden els casos, a la dosis

de 50 cm3. at dia. Si el cas es urgent i no dona floc a espera, pot

usar-se l'hemoterapia intravenosa. La quantitat de sang qua's

pendra at convalescent sera de 50 cm'., barrejada amb una mica

de solucio citratada. Aquesta mescia s'injectara immediatament

en una de les venes del malalt.

5 a L'autohemoterapia, l'autoseroterapia i I'autolimfotera-

pia no produeixen cap efecte apreciable en aquesta malaltia, i

la primera, sobre tot, esta contraindicada.

6.a La Ilet esterilitzada, sia en injeccions intramusculars,

sia en injeccions intravasculars, pot intentar-se, si be nosaltres

no hem tingut ocasio d'observar cap resultat concret. No s'ha

d'ultrapassar la dosis de 3 cm3., car les reactions que determi-

nen poden esser violentes.
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7.1 El grup anomenat de metal/s col•loides ha estat espe-

cialment reconianat en aquests malalts per clinics eminents.

Nosaltres no hem vist cap cas que abones aquest criteri, mal-

grat d'haver-los aplicat larga mane. Pot, amb tot, intentar-se

Ilur aplicacio, ja quo la septicemia noumococica greu es rebel

a totes les medications. S'usa especialment 1'electrargol i l'elec-
traurol on injeccions intravenoses. Recomanem que no s'ad-
ministri a dosis superiors a 10 cm:°., car podria determiuar

simptomes molt parengosos i no desproveits de perill. Los injec-

cions poden repetir-se diarianent, i tambe dues vegades at dia

si la primera reaccio no ha sigut intensa.

No aconsellem, de cap manera, la colobiasa d'or en injec-

tions intravenoses. A tot fer, s'ha d'usar en intramusculars en
quantitat de 10 cm"., que's repetirit en dies succesius.

S." Modernament s'han usat, en aquesta septicemia, com

en altres, una pila de substancies antiseptiques i organiques,

per via intravenosa, entre les quals podem citar: el sublimat

corrosiu, l arsenic, la urotropina, la forming i la peptona de
Wite. Es licit aplicar-les amb totes les precautions degudes i

tenint molt on cornpte 1'estat dels ronyons.

9.1 S'han usat tambe altres medications generals, coin la

quiuina i l'optoquina, aquesta ultima proconitzada en l'actuali-

tat coin a especiflca do les neumococies. La primera es util a la

dosis do 40 centigrams dues vegades al dia. L'optoquina no ens

ha donat resultats palosos, i acomselldm que no es passi de la

quantitat de 1,20 grains diaris on tres vegades, per evitar les

cegueres quo algunes vegades segueixen at seu ns.
B.-Iractamenfi de les /oca/itzacions de la sepliccmia

10.a Contra l'ondocarditis neumococica estem desarmats en

absolut. Es practicaren revulsions energiques amb el termocan-

tori o amb amoniac, ovitant totes les substancies que puguin

absorbir-se, i es cuidara d'ajudar el cor amb injeccions toni-

ques d'estricnina i sobretot de ci mfora, a grans dosis. S'adminis-

trara tambe la digital, la digitalina o la digalena, amb circums-

peccio, i tambe la tintura d'estrofant at I per 5, a la dosis de

V gotes dues vegades at dia.

11." La meningitis cerebro-espinal la combatrem amb

banys talents perllongats-dos at dia , puncions lumbars re-

petides i injections subaracnoides de serum antineumdnic, repe-

tides diariament. En aquest cas s'ha de vigilar molt especial-

ment 1'anafilaxia, adoptant on cas de dupte, el metode intra-

venos do Besredka pera evitar-la.
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12.a Los artritis neumoc6ciques, quasi sempre supurades

i de curs rapid, poden tractar-so per l'aspiracio del vessament

i injeccF) intraarticular d'electrargol. Si prestament no's modi-

fiquen, s'ha d'acudir sense perdua de temps a I'artrotomia i ne-

teja de l'artieulaci0.

13.1 La nefritis i els abscessos miliars del ronyo, que apa-

reixen en quasi totes les autopsies de neumococemics, no exi-

geixen no tractament especial, que no tenim; pero s'han de

tenir en compte, perque contraindiquen l'us de medicaments

antiseptics, coin el biclorur do mercuri, l'urotropina i tots

aquells quo al eliminar se puguin agreujar la situacio.

14.1 L'arteritis demana la immobilitat do 1'extremitat i

l'aplicacio continua de foments talents. Quan es fa trolnbe)tica,

s'ha de col•locar el membre en posicio inclinada, embolicar-lo

en coto hidrdfll recobert d'una estoreta termo-el6ctrica, i assa-

jar l'accio dels vassodilatadors, que, dit siga de pas, resulten

sempre inutils.
1d

15.a La peritonitis es combatira, o be amb foments talents,

o amb aplicacions fredes, segons l'alleujament i les sensacions

del malalt, que conve sempre respectar: i es donara opi al inte-

rior. Si apareix vessament, es practicara una petita aspiracio

per a comprovar el diagnostic etiologic; i, si resulta positiu, s'in-
jectara en la cavitat peritonial una quantitat prudential de se-
rum antineumonic de bona procedencia. font guardar at malalt
diferents decnbits perque el serum banyi tot el peritoneu. Si no
es determina una rapida millora, es procedira a la laparotomia,

deixant un tubus de desguas.

16.1 Les neuritis, tant les sensitives coin les motrius, de-
manen el tractament usual d'electritzacih, massatge, dutxes,
banys, etc. etc., aixi coin totes les altres complications que pu-
guin presentar-se on la neumococemia comuus a un sons fi de
processos infectius greus.


